Diseases of lily
Lilium spp.
10 Dec. 2021
Bacteria
Bacterial leaf spot
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson
Bacterial soft rot
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey
et al.
Fungi and fungus-like (Oomycetes)
Rhizoctonia stem rot
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Rhizoctonia damping-off
Rhizoctonia solani Kühn
Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
Pythium rot
Pythium sp.
Gray mold
Botrytis cinerea Pers.:Fr.
Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
Blue mold rot
Penicillium sp.
Botrytis blight
Botrytis elliptica (Berk.) Cooke
Southern blight
Sclerotium rolfsii Sacc.
Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough
Bulb Storage Rot [of lily]
Various pathogens
Rhizopus soft rot
Rhizopus sp.
Bulb basal rot

מחלות השושן
מיני שושן
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צרבוןִּהשושן

צרבֹון הַ ּׁשֹושַ ן

קשיוןִּרולפס

קשיֹון רֹולפס

ִּרקבוןִּבצל
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ריקבון מימי

רקָ בֹון מימי

רקבוןִּעוגתִּבצל

ִּרקִּבֹון עו ִַּגת ִָּב ִָּצל

Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheld.
Teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenworth
F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg
Teleomorph: Giberella intermedia (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert
Scale tip rot
A complex interaction of Pseudomonas bacteria and the fungi Fusarium and Cylindrocarpon appear to be
the cause.
Cylindrocarpon Root Rot
Cylindrocarpon destructans (Zinssmeister) Scholten = Ramularia destructans Zinssmeister
Teleomorph: Neonectria radicicola (Gerlach & Nilsson) Mantiri & Samuels = Nectria radicicola
Gerlach & Nilsson
Nematodes
Needle nematode
Longidorus sp.
Bulb-, leaf- and-stem nematode
Ditylenchus sp.
Lesion nematode [penetrating]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Chitwood & Oteifa
Viruses and viroids
Iris yellow spot
Iris yellow spot virus (IYSV) Tospovirus
Cucumber mosaic
Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus
Lily virus X
Lily virus X (LVX) Potexvirus
Lily symptomless
Lily symptomless virus (LSV) Carlavirus
Lily mottle
Lily mottle virus (LMV) Potyvirus

רקבוןִּקצותִּגלדים

רקבֹון קצֹות גלָדים

שורש כהה

שֹׁ ֶרש כִּ ִֶּהה

נימיות
נימית ארוכה

נימּיֹות
נימית אִּרִּ ִָּכה

נימית גבעול ובצל

נִּימִּית גִּבִּעֹול ובָ צָ ל

נימית פוצעת חודרת

נימית ּפֹוצַ עַת חֹודֶ ֶרת

נגיפים ונגיפונים
כתמי אירוס צהובים

נְ גיפים ּונְ גיפֹונים
כִּתִּמִּי אִּירוס צִּהִּבִּים

מוזאיקת המלפפון

מֹוזָאיקַ ת הַ מלָפפֹון

X נגיף שושן

X נגיף שֹושַ ן

שושן סמוי-נגיף

שן ִָּסמוי
ִַּ שֹו-נִּגִּיף

נימור השושן

שן
ִַּ נִּמור ִַּהּׁשֹו

